Felix och gammelgäddan
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Solen sken, det var så där lagom varmt i skuggan. Vattnet i tjärnen låg blankt och stilla. Felix
vilade i blåbärsriset medan hans flöte guppade fram och tillbaka i vattnet. Inget rörde sig, alla
skogens djur låg och dåsade i skuggan.
Alla förutom den mörka skuggan som ljudlöst gled fram under vattenytan. Skuggan stannade
till framför Felix flöte, simmade runt ett par varv, för att sedan med ett jätteplask hugga till.
Felix vaknade med ett tjut, spöet krängde fram och tillbaka. Han fick ta i allt vad han orkade
för att inte tappa taget.
Det var självaste gammelgäddan som Felix fått på kroken. Gammelgäddan var en riktig
bjässe, som gillade att retas med skogens alla fiskare som vågade sig ner till tjärnen.
Med ett knyck drog gäddan med sig flöte, lina, metspö och Felix ut i vattnet. Det gick med en
sådan fart att Felix studsade på vattenytan, precis som om han åkt vattenskidor bakom en
båt.

Varv på varv runt den lilla tjärnen for de, gammelgäddan först och Felix efter.
Efter en stund ledsnade gäddan. Han gjorde en sväng förbi stranden och precis
när Felix nådde grundare vatten spottade gäddan ut kroken och försvann ner i
djupet.
Felix landade med ett magplask. Det var inte djupt, men precis tillräckligt för att
han skulle bli riktigt blöt.

På en sten satt en liten groda och gapskrattade. Felix var arg och sur, inte nog med att
han var blöt in på bara skinnet, där satt en groda och skrattade åt honom så att tårarna
rann.
Här, du får låna min handduk, skrockade grodan medan han torkade tårarna. Den där
gammelgäddan är inte så lätt tas med, fortsatte han.
Den där fiskbullen, han ska få med mig att göra, mumlade Felix för sig själv och vred
vattnet ur svansen.
Då är det nog bäst att du inte sover och agnar med rätt bete, tipsade grodan.
Rätt bete? frågade Felix.
Javisst, alla vet ju att feta flugor är det bästa betet som finns, svarade grodan och
slickade sig om munnen. Felix tittade ut över tjärnen, längst bort vid vassen surrade några
flugor omkring. Plötsligt hoppade en fisk upp, fångade en fluga och försvann ner i vattnet
igen.
Felix fick en idé. Snabbt som en iller (eller rättare sagt en räv) kilade han hem till sitt gryt.

Hela natten kunde man höra hur han bankade, skramlade och byggde där inne.
Nästa morgon spatserade han stolt ner mot tjärnen med ett stort paket under armen.
Vad har du där? frågade grodan som väntade nere vid tjärnen. Felix öppnade paketet och tog fram en dräkt.
Det ser ju ut som en ….. en fluga, fortsatte grodan förvånat.
Ingen gädda kan hålla sig från en sådan här fluga, sa Felix medan han tog på sig dräkten och rättade till
antennerna. Med ett snöre runt magen och en håv i ena näven klättrade han upp i den närmsta grantoppen
där han fäste den andra ändan av snöret.
Grodan såg förvånat på:
Jag undrar om det här är en så bra ide, mumlade han för sig själv när Felix kastade sig ut från granen. Han
susade i en vid båge ut över tjärnen, med håven i högsta hugg. Fram och tillbaka gungade han.
På andra svängen dök mycket riktigt gammelgäddan upp. Fastän han såg dåligt hade han inga problem att
känna igen Felix med eller utan flugdräkt. Gammelgäddan kunde också hoppa, så när Felix passerade på
tillbakavägen, hoppade gäddan upp, undvek skickligt Felix håv och med en välriktad snärt med käken
knipsade han av Felix rep.
Felix landade med ett jätteplask alldeles i strandkanten. Genomblöt och blåslagen kravlade han sig upp.

Där stod Haren, eller snarare låg han och gapskrattade allt han orkade.
Ha, ha, ha, ha, det var det roligaste jag någonsin sett, skrattade han. Hade du tänkt fånga
gammelgäddan på det där sättet? Bygg en fälla istället, jägaren fångade mig nästan i en sån förra
veckan.
En fälla? funderade Felix. Det skulle kanske gå. Han hade fått en ny idé.
Den kvällen både spikades och sågades det i Felix gryt.

När morgonen kom traskade han åter igen ner mot tjärnen. Den här
gången tog han vägen förbi trädgårdslandet, där han grävde upp de
fetaste daggmaskarna han kunde hitta.

Nere vid dammen väntande Haren nyfiket.
Vad har du där? frågade han när Felix vadade ut i vattnet med en stor tallrik på en
pinne.
En fälla, viskade Felix. Ser du fatet här? Jag lägger på de här feta maskarna som
bete. När gammelgäddan simmar förbi kan han inte motstå frestelsen utan
kommer att sluka allt i ett nafs. Då hoppar jag fram och fångar honom i den här
håven, förklarade Felix medan de gömde sig i vassen.
En lång stund senare satt de tysta och väntade, men inget hände. Felix blev
sömnig och slumrade precis till när gammelgäddan dök upp. Felix plan gick inte
som han tänkt sig. Istället för att kasta sig över tallriken med maskar, simmade
gäddan förbi och fram mot Felix. När han var precis utom räckhåll för Felix håv
slog han till med stjärten och dränkte Felix i en våg av vatten. Felix fick vatten i
ögonen och medan han torkade sig passade gammelgäddan på att simma fram
och sluka all mask.
Tre gånger hade gammelgäddan lurat Felix och nu var han riktigt arg, men vad
skulle han hitta på?

Medan han stod där och muttrade dök en lurig figur upp i vattenbrynet.
Det var Näcken.
Ingen fiskelycka? smålog han illmarigt. Alla skogens djur visste att
Näcken inte var att lita på och Felix var lite rädd för honom. Men Näckens
retsamma leende gjorde Felix så arg att han glömde bort att vara rädd.
Vad bryr du dig om det? muttrade han tillbaka.
Alla vet att det enda sättet att fånga gammelgäddan på är att fiska på den
djup delen av tjärnen och dit tar man sig bara med båt, retades Näcken.
Felix tyckte att det verkade som en bra ide.
Den kvällen hörde det höga bankanden och klonkanden från Felix gryt.

När morgonen kom var Felix åter igen på väg ner mot tjärnen. Den här gången släpade
han på en båt. Det var egentligen ingen riktigt båt, utan en hel massa konservburkar
som han hamrat ihop till någonting som i alla fall påminde om en båt.
Nere vid tjärnen väntade Näcken.
God morgon, jag ser att du har jobbat hårt inatt, sa han och nickade mot Felix båt.
Felix muttrade bara och sjösatte sin balja. Någon riktig båt var det som sagt var inte och
när Felix klev ombord vickade den farligt mycket. Felix hade glömt flytvästen och skulle
just kliva ur för att hämta den när Näcken retsamt sa:
Ska du hämta flytvästen nu? Då hinner gammelgäddan komma undan. Inte behöver du
någon flytväst, men du kan kanske inte simma?
Felix blev jättearg, klart han kunde simma. Han skulle nog visa den där elaka Näcken
ett och annat. Snabbt rodde han ut till den djupa delen av tjärnen. Båten krängde och
guppade fram och tillbaka, flera gånger var det nära att den slog runt.
Så snart han var framme kastade han ut sitt metspö och satte sig ner för att vänta. Det
dröjde inte länge förrän en skugga simmade fram mot båten.
Felix lutade sig försiktigt över kanten.

Var det gammelgäddan som nappade? Det såg inte ut som gäddan. Det såg nästan ut
som Näcken, men vad gjorde han där? Felix lutade sig längre och längre ut för att se
bättre. Plötsligt slog båten runt och Felix hamnade i vattnet. Han fäktade vilt med
armarna och försökte få luft.
Felix var rädd, nu mindes han berättelserna om Näcken. Hur han ibland lurade ner djur
i tjärnen och när de inte orkat simma längre sjunkit ner till botten, drunknat och tvingats
hålla Näcken sällskap där för all framtid.
Det ville Felix inte, men det var långt till stranden och han var så trött. Sakta sjönk han
under ytan. Febrilt försökte han hitta något att hålla i sig i, men vattnet var kallt och
Felix blev allt tröttare. Flera gånger sjönk han under ytan men lyckades ta sig upp igen.
Till slut sinade hans krafter och han sjönk för sista gången och syntes inte mer. Tjärnen
låg blank och öde, ingenting rörde sig. Allt var så där kusligt tyst och stilla.

Plötsligt bröts vattenspegeln av ett öra, ett rävöra. Snabbt följdes örat av ett till och en
rävnos. Som genom ett under steg Felix upp ur vattnet, var det magi?
Nej det var gammelgäddan som sett Felix och räddat honom i sista stund. Nu satt Felix på
gäddans rygg och hostade vattnet ur lungorna. Försiktigt bogserade gäddan Felix iland
som utpumpad kravlade sig hem till grytet.
Den natten hördes inget hamrande eller sågande från Felix håla, bara höga snarkningar.

Nästa morgon vandrade Felix återigen ner mot tjärnen. Under ena armen bar han en stor skylt,
i den andra sitt metspö och en stor matsäckskorg. Vid stranden satt den lilla grodan och
stirrade på Felix.
Ska du fånga gammelgäddan fast han räddade ditt liv igår. Det trodde jag inte om dig, grälade
han på Felix.
Lugn, suckade Felix. Sedan ställde han ner korgen, slog ner skylten i marken, tog på sin
flytväst och gjorde klart sitt metspö.
Jag ska aldrig mer använda krok och gammelgäddan har gjort sig förtjänt av ett riktigt
skrovmål, fortsatte han. På reven knöt han fast en stor falukorv och slängde ut i vattnet.
Undrar du vad som stod på skylten?
Jo, där stod: Fiske förbjudet.
Tänk så det kan gå på en fisketur. Var rädd om skog och natur, och du:
Glöm inte flytvästen!

